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KẾ HOẠCH
Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên
dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1961/SGDĐT-GDTrH ngày 7/9/2020 của Sở GDĐT
Thái Nguyên về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;
Căn cứ vào Kế hoạch năm học, trường THPT Ngô Quyền xây dựng Kế
hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1. Mục đích của Hội thi
- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp THPT và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm
của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự
nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành.
- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu
đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong
trào thi đua dạy và học trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho
giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy.
2. Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi này được tổ chức đối với các bộ môn trong Chương trình giáo dục
phổ thông tại trường THPT Ngô Quyền.
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- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng,
có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền
đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ HỘI THI
1. Đối tượng tham dự Hội thi
- Giáo viên biên chế trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Ngô Quyền.
2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi
Đạt chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020 từ mức Khá trở lên
3. Số lượng tham dự Hội thi
Mỗi môn đăng ký tối thiểu 01 giáo viên/môn; tối đa 03 giáo viên/môn tham
gia hội thi.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian, địa điểm
- Ngày 01/3/2021:Triển khai Kế hoạch đến các tổ chuyên môn.
- Ngày 04/03/2021 (chiều thứ 5): Họp tổ chuyên môn, các giáo viên đăng ký
tham gia dự thi.
- Ngày 05/3/2021 (sáng thứ 6): Tổ trưởng chuyên môn nộp danh sách GV dự
thi và khung chương trình tuần 03/3/2021 (có biểu mẫu kèm theo)
- Ngày 11/3/2021 (thứ 5): GV dự thi nộp báo cáo biện pháp góp phần nâng
cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn tại Văn phòng (nộp cho đ/c Nguyễn Thị
Thanh Thúy )
- Chiều 13/3/2021: Từ 14 giờ GV trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất
lượng công tác giảng dạy bộ môn
+ Địa điểm: Lớp 11A6 (gồm các đồng chí GV dạy môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Tin, Công nghệ)
+ Địa điểm: Lớp 11A7 (gồm các đồng chí GV dạy môn Văn, Sử, Địa, DGCD,
Anh, TD, QP&AN)
- Sáng 15/3/2021 (9h30’sáng thứ 2): Tổ trưởng bốc thăm phần thi thực hành
tiết dạy tại phòng làm việc đồng chí Vũ Thị Loan.
- Sáng ngày 20/3/2021 (thứ 7): Thi thực hành tiết dạy
- Tổng kết Hội thi, trao thưởng tại buổi họp Hội đồng (Tuần 1 tháng
4/2021)
3. Kinh phí
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- Trường THPT Ngô Quyền lo kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen
thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.
- Nhà trường cấp giấy chứng nhận và khen thưởng giáo viên đạt giải trong Hội
thi. Mức thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Nội dung thi
- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy
bộ môn dự thi của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời
lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám
khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả
và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
- Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội
thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học. Tiết dạy tham gia
Hội thi của giáo viên do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Giáo viên
được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 1
tuần trước thời điểm thi.
Lưu ý: Giáo viên dự thi chủ động chuẩn bị và sử dụng phương tiện, thiết bị
dạy học theo yêu cầu của môn dự thi; không được nhờ người khác hỗ trợ trong khi
thực hiện các nội dung thi.
2. Hồ sơ dự thi
- Bản báo cáo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng
dạy của giáo viên dự thi, bản in, được tổ chuyên môn xác nhận áp dụng hiệu quả,
lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên dạy giỏi và không dùng để xét duyệt
thành tích khen thưởng cá nhân trước đó; số lượng 03 bản/01 giáo viên dự thi (01
bản GV lưu giữ, 02 bản nộp cho BGK)
- Đối với giờ dạy thực hành, giáo viên chuẩn bị 02 giáo án.Giáo án lên lớp
phải được Ban giám hiệu ký duyệt. Trước khi vào giờ dạy, GV trực tiếp nộp 01
giáo án cho BGK.
3. Đánh giá các nội dung thi
a) Đối với phần thực hành tiết dạy
Giám khảo cho điểm và đánh giá theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở
GDĐT quy định đối với cấp học (thực hiện theo Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH
ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT).
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b) Đối với phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác
giảng dạy của giáo viên dự thi
- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất
mức Đạt hoặc chưa Đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức Đạt khi đảm bảo các
yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy
học, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương nơi giáo
viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có
minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo
các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
c) Rút kinh nghiệm
Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, phần trình bày biện
pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn, giám khảo nhận xét, đánh
giá rút kinh nghiệm và nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham dự Hội thi.
4. Ban Tổ chức Hội thi
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi theo quy định của
Điều lệ Hội thi tại Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT.
- Thành phần: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi
+ Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và triển khai Kế hoạch đến
các tổ chuyên môn.
+ Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của
kế hoạch Hội thi.
+ Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các
điều kiện đảm bảo cho Hội thi.
+ Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi.
+ Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.
+ Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ
quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.
5. Ban Giám khảo Hội thi
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Giám khảo Hội thi.
- Thành phần; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Giám khảo
thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT.
6. Đánh giá kết quả giáo viên dự thi, khen thưởng, kỉ luật.
a) Đánh giá kết quả giáo viên dự thi

5
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo:
- Phần thực hành tiết dạy được giám khảo đánh giá loại Giỏi
- Phần trình bày biện pháp được giám khảo đánh giá mức Đạt.
b) Khen thưởng
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường được nhận giấy chứng
nhận của Hiệu trưởng và phần thưởng của Hội thi.
c) Kỉ luật
- Cá nhân nào vi phạm những quy định trong Điều lệ và trong Kế hoạch này
tuỳ mức độ nặng nhẹ mà chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi
và huỷ kết quả thi.
- Những vi phạm trong Điều lệ và trong Kế hoạch này sẽ đưa vào tiêu chuẩn
thi đua năm học của cá nhân.
7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Cá nhân có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi. Việc khiếu
nại phải có căn cứ, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng pháp luật và phải chịu
trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình. Ban Tổ chức Hội thi chỉ nhận đơn
khiếu nại chậm nhất 01 ngày sau các mốc thời gian công bố kết quả./.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi năm học 2020-2021 của
trường THPT Ngô Quyền, đề nghị cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn chuẩn bị
đầy đủ các điều kiện để giáo viên dự thi đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để b/c);
- BGH (c/đ);
- Các tổ CM (t/h);
- Lưu VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đ ký
Vũ Thị Loan

